
 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym www.plastyczne-lublin.pl mogą być składane na 

piśmie (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin,za pomocą poczty 

elektronicznej  (adres e – mail: skleplater@gmail.com), formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej 

Sklepu w zakładce ”Kontakt” lub osobiście.  

3. Towar należy przesłać na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin 

lub dostarczyć osobiście. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 

……………, dnia…………….. 

Imię i nazwisko Klienta ……………………….. 

Adres ……………….…………………………… 

Telefon…………………………………………… 

E-mail…………………………………………….. 

Nr zamówienia…………………………………… 

Nazwa towaru……………………………………. 

 

LATER Usługi Wielobranżowe 

Teresa Lasota  

ul.Wojciechowska 5A  

20 -704 Lublin 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 t.j.), odstępuję od umowy sprzedaży 

zawartej dnia...................................w........................... z LATER Usługi Wielobranżowe 

Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin. 

 

Proszę o zwrot kwoty za zakupiony towar na rachunek bankowy nr 

................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zwracam towar w stanie niezmienionym. 

 

          

……………………….. 
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